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Departamentul Trasee
FISA TRASEULUI TURISTIC
Zona Roşia Nr. Traseu 1
Masivul montan
Tip de traseu
Marcaj

Descrierea traseului
(capetele cu BOLD)

Lungime in km
Diferenta de nivel
(total)
Timp de parcurgere
Accesibil : Vara / Iarna
/ Permanent.
Nr. de semne aplicate
Nr. de stâlpi
Nr. de săgeţi
indicatoare
Nr. de panouri indicat.
si avertiz.
Nr. de hărţi si
amplasamentul lor
Stare traseu
Stare marcaj
Lucrări necesare de
executat

Pădurea Craiului
Circuit
Punct albastru
Traseul porneşte din parcarea Peşterii cu Cristale din Mina
Farcu, comuna Roşia. Pe primul panou pe lângă prezentarea traseului
există şi o hartă stilizată a traseului. Traseul marcat cu punct albastru are o
lungime de 1,3 km porneşte cu un urcuş lejer pe păşunea comunală. Până la
intrarea în pădure se mai întâlnesc 2 panouri tematice. La intrarea în pădure
după 15 minute se atinge diferenţa maximă de 70 metri faţă de punctul de
pornire. De la intrarea în pădure se merge pe o potecă 5 minute până la
punctul de belvedere de la Stanu Cârnului(650 metri faţă de pornire). Aici
este amenajat un balcon din lemn care se află la circa 1 metru de buza
stâncilor care au circa 50 metri. Punctul de belvedere de la Stanul Cârnului
oferă turiştilor o frumoasă panoramă asupra sectorului amonte al Văi
Lazurilor. De la punctul de belvedere turiştii se vor întoarce 50 metri pe
acelaşi traseu după care vor întâlni săgeata indicatoare către lentila de bauxită.
După 5 minute, la ieşirea din pădure urmează al patrulea panou tematic,
lângă care turiştii se pot odihni la o filigorie de unde au un nou punct de
belvedere către comuna Roşia. De la filigorie începe coborâşul traseului,
după 3 minute se întâlneşte ultimul panou indicator aflat lângă lentila de
bauxită. De la lentila de bauxită mai sunt 10 minute până la parcarea
peşterii unde se încheie traseul tematic.
1,3 km
75 m
40 min
permanent
61
1
8
5
1, la intrarea în traseu din parcarea peşterii.
Foarte bună
Foarte bună
nici una

Refugii/adaposturi pe
traseu
Capacitatea nr.
loc/Starea lor
Grad de dificultate

Importanţa traseu

Acces in zona
Anul omologarii
traseului

1 filigorie care are o capacitate de 6 persoane, se află la ieşirea din pădure la 5
minute de parcare, a fost făcută în anul 2013.
Uşor
Traseul oferă turiştilor (circa 15 000 pe anul 2013)care vizitează Peştera cu
Cristale din mina Farcu o posibilitate de a petrece 40 de minute în natură
beneficiind de 2 puncte de belvedere. Totodată traseul are şi un rol tematic,
prin cele 5 panouri turiştilor prezentânduli-se zona, relieful carstic, vegetaţia
şi fauna locală plus exploatarea bauxitei de-a lungul istoriei mineritului local.
Traseul a fost realizat de către Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Primaria Rosia, în cadrul proiectului “Descoperă
Valea Rosia” finanţat de către Mol Romania şi Fundaţia pentru Parteneriat.
Din centrul oraşului Beiuş se merge pe drumul judeţean DJ 764 BeiuşBorod. De asemenea pe acelaşi DJ 764 se poate intra şi dinspre Borod spre
Beiuş. Din centrul comunei Roşia se merge 4 km pe drumul comunal
semnalizat cu indicatoare ce duc la Peştera cu Cristale din Mina Farcu . Din
parcarea peşterii începe traseul tematic semnalizat prin punct albastru.

